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Arendals Seilforening – Forslag til Aktivitetsplan 2009 
 
Aktivitetsplanen bygger på 5 års handlingsplan vedtatt av årsmøtet februar 2005 og 
revidert av årsmøtet i februar 2006. Den er ment å være en del av styrets mandat og 
styringsredskap for 2009.  
 
1. Klubbygging 

• Gjennom 2009 skal ASF arbeide aktivt for at nye medlemmer og potensielle 
medlemmer får et positivt inntrykk av aktiviteten i klubben. Målsettingen er at 
store og små som er innom klubbens aktiviteter og anlegg skal føle seg 
velkommen.  

• Høyt fokus på felles arrangementer for foreningens medlemmer og 
undergrupper. Dette gjelder både sosiale arrangementer, foredrag, kurs, 
vintersamlinger, treninger og regattaer.  

• Gjennomføre minimum tre sosiale arrangementer i løpet av året – 
”Åpningsfest/Avslutningsfest” (inkl. dugnadsfest), ”St.hans fest” og 
”Seilerball”.  

• Støtte undergruppene i deres aktiviteter, stimulere til videre vekst i 
undergruppene og sørge for at undergruppene støtter og trekker nytte av 
hverandre i ulike aktiviteter og arrangementer. 

• Arbeide for å etablere planlagte oppgaver og dugnadsinnsats til undergruppene 
så tidlig som mulig, med utgangspunkt 1. mai 

 
2. Rekruttering 

• Holde nybegynnerkurs for ulike aldersklasser og med flere båttyper. Søke å gi 
kursdeltakerne et reelt tilbud i klubben i etterkant av kursene samt å følge dem 
opp gjennom første sesong. 

• Relevant nybegynnerutstyr som eies av klubben skal vedlikeholdes og 
eventuelt fornyes i henhold til behov og avsetninger i budsjett  

• Arbeide og se på forbedringer av innmeldingsprosessen og oppfølging av 
innmeldt/ubetalte medlemskap 

• Starte et prosjekt  med formål å stimulere til økt rekruttering i alle grupper, og 
få på plass tiltak for økt synliggjøring. 

•  
• med å bygge eget fora for trenere, instruktører og andre ledere. 

 
3. Toppidrett 

• Klubben støtter unge seilere som har ambisjoner i norgescup, NM og 
internasjonale mesterskap gjennom økonomiske støtteordninger.  

• For disse seilerne ønsker klubben å stimulere undergruppene til å arrangere 
treningsleirer der andre eliteseilere på nasjonalt nivå også får delta. 

• Bidra til at dyktige trenere kan supplere våre egne trenere under samlinger i 
klubbens regi. 

• Være med på å tilrettelegge samarbeid mht trening mellom de lokale 
naboklubbene på Sørlandet, og bidra til å formalisere samarbeidet i SeilSør. 
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4. Mesterskapsarrangør. 
• ASF skal være en aktiv arrangør av lokale, nasjonale og internasjonale 

mesterskap som først og fremst er knyttet opp mot klasser der seilere fra ASF 
er aktive. 

• Sørge for å være fremtidsrettet mht kommende års regattaarrangementer. Være 
oppsøkende i forhold til spennende samarbeidpartnere og prosjekter. Spesielt 
må det gjøres avtaler som sikrer at APL Race week for fremtiden blir et 
attraktivt arrangement, og det skal arbeides mer kontinuerlig for å gjøre LYS 
klassen mer attraktiv. For 2009 blir det JuniorNordisk Joller/Brett og Nordisk 
Soling som internasjonale arrangementer. 
 

5. Utdanning 
• I samarbeid med utdanningskontakt, vurdere strategier for å knytte til oss en 

hovedtrener med høy kompetanse til klubben. 
• Stimulere foreldre og seilere til deltakelse i dommer, arrangør, trener og 

klassemåler utdannelse.  
• Klubben må fortsette å motivere medlemmer til å utdanne seg til 

forbundsdommer, nasjonal og internasjonale arrangør og regattasjefer. 
• Gi allerede utdannede/utøvende trenere videreutdannelse, veiledning og 

mulighet til å hospitere hos høyt kvalifiserte trenere. Arbeide for at det 
etableres et eget fora som sikrer god kontinuitet. 

• Jobbe for at det blir arrangert Dommer I/Arrangør kurs, Klassemålerkurs, 
Klassemålerkurs i Arendal i 2009 

  
6. Seilsportsanlegg 

• Gruppen for ”Landbasert anlegg” fortsetter sitt arbeid i forhold til mandat. I 
samarbeid med Kommunen og andre interessenter, utarbeide reguleringsplan 
for Slobervig, planlegge og byggesøke seilsenter, skaffe finansiering og søke 
om tippemiddler for 2009. 

• Vi planlegger å knytte Seilerhytta til kommunal kloakk ila året.  
• Planlegging og bygging av ny brygge ved startbua på Brattholmen forventes 

ferdigstilt i løpet av 2009. 
• Eksterne leieavtaler mht eksterne anlegg opprettholdes som foregående år. 
• Seilerhytta leies ut på for- og sensommer. Alle undergrupper skal få 

forespørsler fra hyttekomite om eventuelle interne arrangementer i 
utleieperioden. Frist for innmelding av behov er 1. mars, og det skal ikke bli 
inngått avtale om utleie i kommende sesong før denne fristen. Medlemmene 
stimuleres til å benytte hytta gjennom sesongen.  
 

7. Økonomi 
• Gjennomføre minst 2 økonomiprosjekter 
• Planlegge og igangsette arbeidet med finansiering av landbasert anlegg.  
• Etablere et samlet driftsbudsjett for Brattholmen, som inkluderer seilerhytta og 

bryggeanlegget 
 

Andre punkter til aktivitetsplan. 
• Følgebåter, seiljoller, seilbrett skal ivaretas og holdes vedlike. Styret fordeler 

ansvar utover det som naturlig tilfaller hver undergruppe. 
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• ASF sin web-side har utviklet seg positivt det siste året. Alle undergrupper bør 
bruke denne til informasjon og reportasjer. Det er nyttig å utvikle siden videre 
slik at dette er en naturlig plass å søke informasjon om klubbens aktiviteter. 
Styret vil legge til rette for at alle lederne av undergrupper får opplæring og 
tilgang til å legge informasjon på våre nettsider i 2009. 

 
ASF – styret 2009 


